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Hajdan gyõztes csata színhelyén példa-
mutató összefogással épült meg az aradi
vértanúk tiszteletére állított emlékoszlop-
együttes. A gondolat, melyet S. Nagy Lász-
ló vetett fel, termékeny talajba hullott a Pá-
kozdi Önkormányzatnál, a Honvédség és
Társadalom Baráti Körnél és a 16 támoga-
tónál, köztük az Országos Erdészeti Egye-
sületnél, a Nyugat-magyarországi Egye-
temnél, 8 erdõgazdasági részvénytársa-
ságnál és a nemzeti értékek védelmére oly
fogékony Ravazd néhány mecénásánál. A
14 emlékoszlop faanyaga a részvénytársa-
ságok erdeibõl került ki. Csibi László fa-
mûves fejtette le a rönkökrõl a felesleget,
és Világhy Árpád szobrászmûvész öntötte
bronzba a vértanúk képmását. A teljes

pompájukban díszlõ oszlopok Batthyány
Lajos (lásd még 327. oldal), elsõ felelõs
magyar miniszterelnök és az Aradon ki-
végzett tizenhárom vértanú emlékét idé-
zik. Az oszlopokra az õsi motívumvilág-
ból faragtak ornamentikát, az oldalukra a
tábornokok utolsó mondatait vésték. Az
emlékoszlopokat a tábornokok kivégzési
sorrendjében állították fel. 

Az ünnepségen köszöntõt mondott
Takács János, Pákozd polgármestere.
Bánffy György színmûvész a testamen-
tumokként is felfogható, a siralomház-
ban írt levelekbõl olvasott fel. Katona
Tamás történész olyan részletekkel is-
mertette meg a jelenlévõket, melynek
alapján nemcsak a kor hõseinek embe-

ri nagyságát, hazaszeretetét, becsületes-
ségét idézte meg, hanem rájöhettünk a
ma emberének kisszerûségére. Avató-
beszédet mondott Szekeres Imre honvé-
delmi miniszter. 

Az emlékoszlopokat Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök szentelte
föl, valamint Lackner Pál dandártábor-
nok, evangélikus püspök és Szabó István
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspöke nevében Kardos Péter pákozdi
református lelkész áldotta meg.

Öröm volt látni az eseményre szép
számmal megjelent erdészeket  is, akik az
Egyesület  által adományozott Batthyány
emlékoszlop elõtt sorakoztak. 
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